Protokoll från styrelsemöte med Freija
Tid och plats:

Onsdagen den 22 januari 2020 kl. 18.30, på Poké Burger i Norrtälje

Kallade: Styrelseledamöter
Birgitta Björling, ordförande
Carina Fredlund, vice ordförande
Helen Sandberg, kassör
Marie A Györi, ledamot, sekreterare
Katarina Holmberg, ledamot
Annika Averland, ledamot
Annika Ismarker, suppleant
Linda Andersson, suppleant
Närvarade förutom styrelsen även Valberedningen: Lena Lidström, Margaretha Westerberg och
Anna Eriksson Burman.

§ 1.

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Till justerare utsågs Annika Averland.

§ 3.

Det utskickade förslaget till dagordning godkändes.

§ 4.

Föregående protokoll från november godkändes.

§5

Rapporter
Antalet medlemmar är 212. Några har lämnat Freija, de flesta har angett flytt och pension som skäl.
Julfesten var lyckad och uppskattad.
Medlemsmötet hos Qvinns var bra men tyvärr var det bara 6 deltagare.

§ 6.

Kommande evenemang
• Räddningstjänsten Norrtälje, nya brandstationen – 19 februari, kl. 19.
Styrelsen valde att inte ha mat utan alla uppmanas att äta innan.
• Årsmötet.
9 mars, Åtellet. Birgitta har kontakt med dem.
Kallelse ska skickas ut 14 dagar innan.
Helene har kontakt med revisorn och ombesörjer verksamhetsberättelse.
Förfrågan till medlemmarna om årets Freija ska mailas ut, beslut tas vid nästa styrelsemöte.
Beslutades att vinlotteri ska hållas på årsmötet.
Styrelsen föreslår Lena Norrman att bli mötesordförande på årsmötet.
• Kommunen ordnar mässa under våren om nyföretagande. Katarina Holmberg representerade Freija
på mötet och fortsätter att representera oss. Plats för mässan är Campus Roslagen är tilltänkt plats.
Förutom kommunen kommer Nyföretagarcentrum, Campus Roslagen och Freija att medverka.

§ 8.

Kommunen har bjudit in till företagsträff och om översiktsplan.
Katarina Holmberg informerade om mötet där hon har deltagit.

§ 7.

Valberedningen frågade om vilka av oss tänkte fortsätta och inte.

§ 8.

Nästa möte, 13 februari kl. 8.30 på Åtellet, Birgitta Björling bokar bord.

§ 10.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Marie A Györi

____________________________

Justeras:
Annika Averland

_____________________________

